
zAPlsNlcA
z 1,1,. zasadania obecného zastupitel'stva v Bohdanovciach

konaného dňa 24.06.2020v zasadačke OcÚ

Prítomní !

Ospravedlnení:

Ostatní prítomní:

Marta Gamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedúšová
Alena zubalbvá
lng, B. Adamkovič
lng. M. Kozárová

V. Maguťók

lng. Agáta Vysokajovó
JUDr. Marta Šimčáková

Anna Šimčáková

Program zasadnutia

L. Otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice
kontrola uznesení

2. lnformácia o podaní majetkového priznania - starostka obce
3. Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie ( pri mlyne Balota)
4. Žiadosť o pozastavenie nájomného za prenájom (stomatológ)

5. Návrh na odkúpenie pozemku - č- parcely 28/t,28/2 - areál Drobnej prevadzkárne s

príslušenstvom

6, Správa o plneníúloh KPSS obce Bohdanovce za rok2OI9
7, Volba členov za zriadbvatel'a do Rady školy na nové funkčné obdobie 2020-2024
8. Prehodnotenie investičných zámerov na rok 2020
9. Stanovisko k záverečnému účtu za rok2OL9
10. Schválenie záverečného účtu za rok2Ot9
11. Čerpanie rezervného fondu
].2. lnformácia o hospodáreníobce za t-5l2O2O
13. Zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ - rozpočtové opatrenie
14. Rózne

15, Záver



K bodu 1 - Otvorenie a schválenie programu, určenie overovatelbv zápisnice a zapisovatel'a

11, zasadanie obecného zastupitel'stva , otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová. Privítala
všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania.
Obecné zastupitel'stvo súhlasí s programom a nemá iné návrhy
Za zapisovatel'a bola určená n. Šimčáková, za overovatelbv zápisnice boli určení: lng. B. Adamkovič
a p.M. Azariová
Kontrola plnenia uznesení - neboli uložené úlohy

K bodu 1

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
s ch v a l'u j e
pro8ra m rokovania obecného zastupitelstva

k bodu 2 - lnformácia o podaní maietkového priznania _ starostka obce

Starostka obce informuje OZ, že podala v riadnom termíne majetkové priznanie verejného
funkcionára. OZ berie na vedomie informáciu o podaní majetkového priznania starostky obce .

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov preskúma toto majetkové
priznanie

K bodu 2

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o podaní majetkového priznania starostky obce

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M, Hegedúšová, , lng. M. Kozárová,

A. Zubal'ová

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magulák

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B, Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová,, lng. M. Kozárová,

A. Zubal'ová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magul'ák



k bodu 3- žiadosť o wdanie územno-p!ánovacei informácie

P. starostka informuje OZ , že obec obdržala žiadosť od p. lng. M. Čechoviča a p. A.

Marosiho, v ktorej žiadajú obec o informáciu k plánovanému zámeru výstavby lBV ,,PRl
Mlyne" podl'a situačného zákresu plánovanej zastavanosti územia, ktorý je prílohou žiadosti.
P. starostka informuje , že p. Čechovič a p. Marosi sú vlastníkmi parciel , ktoré sú zatial'v
prenájme druŽstva .Pre novú lBV bude potrebná prístupová cesta, musí byť z hlavnej cesty.
Pravdepodobne vybavovanie všetkých záležitostí s touto výstavbou bude dlhodobé, OZ sa rozhodlo
dať prvotné vyjadrenie , že obec nemá námietky k plánovanému zámeru za podmienok dodržania
všetkých príslušných ustanovení zákonov a vykonávacích predpisov a k|adných stanovísk a rozhodnutí
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a organizácií,

K bodu 3

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach

súhlasí

s prvotným vyjadrením , že obec nemá námietky k plánovanému zámeru výstavby lBV za

podmienok dodržania všetkých príslušných ustanovení zákonov a vykonávacích predpisov a kladných

stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a organizácií.

K bodu 4 - Žiadosť o pozastavenie náiomného za prenáiom (stomatológ)

P. starostka prečítala OZ žiadosť, ktorú zaslala MUDr. J. Saláková , stomatológ , ktorá je na dlho-
dobej PN a žiada o zastavenie nájomného za prenájom priestorov zubnej ambulancie.OZ nesúhlasí s
pozastavením nájomného za prenájom priestorov a chce riešiť fungovanie stomatológa v obci

K bodu 4

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a) berie na vedomie
žiadosť MUDr. J. Salákovej
b)nesúhlasí
s pozastavením nájmu za prenájom obecných priestorov na prevádzkovanie zubnej ambulancie

Hlasovanie : Mená poslancov OZ

7a M. Azariová, lng. B Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, A.
Zubal'ová

Proti
Zdrža] sa

Neprítomný/í V. Maeulák

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, ,lng. M. Kozárová A.

Zubal|ová

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í V. Maeulák



K bodu 5 - Návrh na odkúpenie pozemku - č. parc.2811,2812 - areál Drobnei
prevadzkárne

p. starostka prečítala žiadosť lng. L. Burčíkovej Karapovej a lng. L. Burčíka, v ktorej prejavujú

záujem o odkúpenie pozemku parc. č. 28/t , Z8/2 - areál Drobnej prevadzkárne . OZ berie

túto žiadosť na vedomie a zároveň konštatuje , že platí uz. č. Lt6/2017 - t,j. 07 už

t9,05,2017 schválilo zámer na prenájom DP a doteraz ju prenajíma a momentálne neuvažuje

o predajitohto areálu DP.

K bodu 5

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
žiadosť lng, L. Burčíkovej a lng. L. Burčíka
b) konštatuje
že platí uz. č,1,1,6/2017

K bodu č. 6 Správa o plnení úloh KPSS obce Bohdanovce za rok 2019

P.starostka predkladá OZ Správu o plneníúloh KPSS obce Bohdanovce za rok 20t9.0Z schval'uje

túto správu

K bodu 6

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje
Správu o plnení úloh KPSS obce Bohdanovce za rok2Ot9

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. Mária Kozárová

A. Zubal'ová

Proti
7držal sa
Neprítomný/í V. Magulák

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B Adamkovič S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.

Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magulák



K bodu 7 -Vol'ba členov za zriadbvatel'a do Radv školv na nové funkčné obdobie 2020-2024

Vzhl'adom k tomu , že Rade školy sa končí funkčné obdobie, je potrebné zvoliť novú Radu školy ,
obec navrhuje za zástupcov zriadbvatel'a : Petra Hegedúša, Lenku Figl'arovú , Martinu Azariovú,
Dorotu Mihókovú . OZ súh|así a deleguje týchto zástupcov za členov Rady školy za zriadbvatel'a na
funkčné obdobie rokov 2020-2024

K bodu 7

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
deleguje
Petra Hegedúša
Lenku Figlarovú
Martinu Azariovú
Dorotu Mihókovú
za členov Rady školy pri ZŠ s VŠ gohdanovce na funkčné obdobie rokov 2020-2024

K bodu č. 8 - Prehodnotenie investičnÝch zámerov na rok 2020

P. starostka a poslanci OZ prehodnocujú vzhl'adom na situáciu - pandémia COV|D -19 investičné
zámery na tento rok:
- prístavba spálne do materskej školy - táto akcia bola rozbehnutá už skór a bola podaná žiadosť o
dotáciu vo výške 50 tisíc € na Úrad vlády SR. Obec obdržala dotáciu vo výške 37 tisíc €.
- na zasadnutíbol prítomný riaditel'ZŠ s tVtŠ a vysvetlil poslancom OZ,že škole by vel'mi pomohla aj
prístavba jedálne, pretože sú príliš sprísnené hygienické podmienky pri stravovaní žiakov v školskej
jedálni (COVlD- 19).
- v minulom roku sa nedokončilo asfaltovanie miestnej komunikácie časť: FRESH - autobusová
zastávka , na to je potrebná fin. čiastka vo výške 50 tisíc €.
- pre ČOV - je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu biologických vaní,
výstavbu retenčnej nádrže a kalových polí , na to je potrebná suma cca 5-6 tisíc€.
- taktiež obec podala žiadosť o dotáciu na dovybavenie mobiliáru a výsadbu zelene do obce z

Programu obnovy dediny, Obci bude poskytnutá dotácia vo výške 4668,10€ .

- chodník pri cintoríne a prechod pre chodcov
- opraviť autobusovú zastávku svojpomocne
OZ sa rozhodlo pokračovať v týchto investičných zámeroch :

- na prístavbu spálne v MŠ -50 OOO€

-na dokončenie asfaltovania -50.000€
-na projekt Čov- o ooo c

Hlasovanie : Mená poslancov OZ

Za M. Azariová,lng. B, Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubal'ová

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magulák



-na Program obnovy dediny 1 500 €
- na chodník a prechod pre chodcov pri cintoríne 5000 €

K bodu 8

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvaIfuje
- dokončenie asfaltovania cesty úsek - FRESH - autobusová zastávka
-výstavbu spálne v materskej škole
-prípravu projektu pre opravu ČOV
-realizáciu prechodu pre chodcov pri cintoríne
-realizáciu projektu Obnova dediny

K bodu č.9 Stanovisko HK k Záverčnému účtu za rok 2019

P. hlavná kontrolórka obce lng. A. Vysokajová predniesla svoje stanovisko k návrhu Záverečného
účtu obce Bohdanovce za rok2019 a odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie Návrhu Záverečného účtu
Obce Bohdanovce za rok 2019 výrokom ,, súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad".

K bodu 9

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
stanovisko Hk k záverečnému účtu obce Bohdanovce za rok2oI9

Hlasovanie :

Mená poslancov OZ

Za M, Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. Mária Kozárová,
A. Zubal'ová

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V.Maeul'ák

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B, Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, , lng. M. Kozárová, A,

Zuba[ová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magulák



K bodu 10 - Schválenie Záverečného účtu Obce Bohdanovce za rok 2019

OZ po prerokovaní schválilo Záverečný účet Obce Bohdanovce za rok 20].9

K bodu 10

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
a)schval'uje
Záverečný účet Obce Bohdanovce za rok 2079 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) berie na vedomie
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške +74265,36€
c)schvalfuje
prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške + 97 331,33€

k bodu 11 -čerpanie rezervného fondu
P. ekonómka informujeOZ o stave na účte rezervného fondu, ktorý je vo výške 391,07,52 €oZ
navrhuje čerpať RF a to na splatenie úveru čiastku vo výške 20 000€ , prístavbu spálne v materskej
škole vo výške 50 000€ a 50 000€ na opravu miestnych komunikácií - časť FRESH - autobusová
zastávka

K bodu 11

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje
čerpanie rezervného fondu v roku 2O2O na:
- splátka úveru - 20 000 €
- prístavba spálne v materskej škole spoluúčasť obce - 50 000€
- oprava miestnych komunikácií - časť rnrSH - autobusová zastávka - 50 000€

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová,lng. B.Adamkovič S. Gul'a, M. Hegedúšová, , lnB. M. Kozárová, A.

Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magulák

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová,lng. B.Adamkovič S. Gul'a, M. Hegedúšová,, ln8. M. Kozárová, A.

Zubal'ová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magulák



K bodu 12 lnformácia o hospodárení obce za 1-512020

P. ekonómka obce informuje OZ o hospodáreníobce za obdobie 1,-5/2020, o stavoch na účtoch obce.

K bodu 12

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o hospodáreníobce za obdobie 7-5/2O2O

K bodu 13 Zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ - rozpočtové opatrenia

P. ekonómka informuje OZ o potrebe zmeny rozpočtu a schválení rozpočtového opatrenia obce a ZŠ
s vš aohdanovce.

K bodu 13

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce - rozpočtové opatrenia č. 3 a č.4
schval uje
zmenu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 4

K bodu 14 - Rózne

P. starostka informuje OZ
- autobusová zastávka sa opraví svojpomocne

Hlasovanie : Mená poslancov OZ

Za M. Azariová,lng. B.Adamkovič S. Gul'a, M. Hegedúšová,, lng. M. Kozárová, A.
Zubal|ová

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Maeul'ák

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová,lng. B.Adamkovič S. Gul'a, M. Hegedúšová,, lng. M. Kozárová, A.

Zubal'ová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í V. Magulák



- súkromná firma chce v našej obci skupovať ornú pódu
- detské ihriská sú pripravené na otvorenie
- vrecia k smetným nádobám sa dajú kúpiť na obecnom úrade
- OZ: nepripravujú sa žiadne podujatia cez letné mesiace
-p. Hegedúšová - klub mládeže - navrhuje skontrolovať

Po vyčerpanívšetkých bodov programu p. starostka ukončila 11, zasadnutie OZ o 20:00 hod.

Overovatelia zápisnice lng, B. Adamkovič:
M. Azariová:

Zapisovatel'ka A. Šimčáková

|--->;
arta Gamrátová
starostka obce
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